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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 18. juni 2018. 
 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Pedersen, Hanne Hansen, Flemming 

Møss, Rebecca Pertou, Carsten Haun Larsen (Stofa). 
 

Fraværende:      
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 16. april 2018. 

Beslutning: Ingen bemærninger. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status, herunder udbetaling fra Stofa. 

Beslutning: Der står i alt 127.248,26 på foreningens konti. Der er ikke endnu modtaget af-

regning fra Stofa. 

 

4. Nyhedsbrev fra Stofa. 

Beslutning: Stofa er begyndt at udsende et anderledes nyhedsbrev – ”Hvad sker der bag mu-

rerne”. Nyhedsbrevet sendes kun til formændene, som så efterfølgende skal sendes videre til 

brugerforeningens bestyrelse. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Infokanalen har ikke virket den sidste måned? 

Beslutning: Infokanalen er ude af drift på grund af flytning af hovedstationen. Den vil være 

nede minimum 14 dage endnu. 

 

6. Stofas informationsmøde i Køge 2. maj 2018. 

Deltagerne orienterer om mødet. 

Beslutning: Et af emnerne på mødet var Persondataforordningen, samarbejdet mellem for-

eningerne og Stofa med videre. TV2 præsenterede deres program for efteråret. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Til orientering 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: Til orientering 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 på mail og 6 telefoniske henvendelser. 

     Næstved, den 18. juni 2018 

Stofa Næstved. 
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Beslutning: Der har været en mailkorrespondance med en bruger, der har været ramt af 

kabelbrud, hvor sagen ikke er kørt helt efter bogen. De telefoniske henvendelser har væ-

ret på grund af flytning af hovedstationen, der har givet et par afbrydelser. Kristoffer har 

haft 5 henvendelser, resten af bestyrelsen har ikke haft nogen. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet til dette punkt. 

 

8. Orientering fra Stofa 

Beslutning: Prøvekanalen under VM i fodbold er TV2 Sport 4K. Kanalen i pakke 3 er den 

”almindeligt TV2 Sport HD. 4K skal tages direkte via fjernsynet, da boksen ikke kan hånd-

tere dette.  

 

Temapakkerne lukker pr. 1. august, brugerne varsles senest 1. juli.  

 

På radiosiden er det P4 København der er på FM båndet, indtil flytningen af hovedstationen 

er overstået. 

 

Stofa App’en i den nuværende version kræver at GPS’en er slået til på enheden. Dette er 

ikke så heldigt, da det på nogle enheder hurtigt bliver drænet for batteri. Carsten vil vende 

behovet for dette med baglandet. 

 

9. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Der var intet til dette punkt. 

 

10. Opfølgning på orienteringsmødet med Bo Ekstrøm TV2. 

Hvordan blev mødet oplevet og hvad fik vi ud af det? 

Beslutning: Punktet var til drøftelse, men der var enighed om at det var et godt besøg. 

 

11. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 17. september 2018, kl. 16.00–18.00 

 

På mødet vil planlægningen af 2019 være et punkt på mødet. Ideer er velkomne.  

  

 

 

 

 
______________________________  ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Næstformand Kristoffer Pedersen  

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Rebecca Pertou   Flemming Møss (referent)  

 

 

 

__________________________  

Kasserer Hanne Hansen 

 

 


